ที่ MM-SET 08/2560
25 ธันวาคม 2560
เรื่อง

แจ้ งการจัดตังบริ
้ ษัทย่อยใหม่และการได้ มาซึง่ ทรัพย์สินของบริษัทย่อย

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้ งสารสนเทศ ดังนี ้

1. กำรจัดตัง้ บริษัทย่ อย
บริษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
้ ษัท Mudman International Limited ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยในต่างประเทศ (สาธารณรัฐมอริเชียส) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ชื่อบริษัทใหม่
Mudman International Limited
วันที่เกิดรายการ
27 พฤศจิกายน 2560 (จัดตังแล้
้ วเสร็จ)
โครงสร้ างการถือหุ้น
บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน) ร้ อยละ 100
ทุนจดทะเบียน
30,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ (USD) แบ่งออกเป็ น 30,000 หุ้น ราคาที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 ดอลล่าร์ สหรัฐ (USD)
แหล่งที่มาของเงินทุน
กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้
เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ (Holding Company)
ทังนี
้ ้ ขนาดรายการดังกล่าว ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูล ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
2. กำรได้ มำซึ่งทรัพย์ สินของบริษัทย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท Mudman International Limited (“MM Inter”) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (บริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
MM Inter) เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”) จานวน 28,298 หุ้น ในราคาหุ้นละ 324.23 ยูโร (ประมาณ 12,864 บาทต่อ
หุ้น โดยอ้ างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 เท่ากับ 39.6762 บาทต่อยูโร)
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 9,175,000 ยูโร (ประมาณ 364 ล้ านบาท) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ทังนี
้ ้
คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายได้ กาหนดเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedents) ที่สาคัญ ได้ แก่ การเป็ นเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า Le Grand
Vefour และการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าพื ้นที่สาหรับการดาเนินงานของ SLVH โดยการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อ เพิ่มโอกาส
และเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรำยกำร
25 ธันวาคม 2560 (บรรลุข้อปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื ้อขายหุ้น)
2.2. คู่สัญญำที่เกี่ยวข้ องและควำมสัมพันธ์ กับบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ซื ้อ :
Mudman International Limited
ผู้ขาย :
1. GM Conseil Limited (ถือหุ้นโดย Mr. Guy Martin ในสัดส่วนร้ อยละ 100)
2. Mr. Guy Martin
บริษัท มัดแมน จำกัด (มหำชน) (0107559000141)

209/1 อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ บี (ชัน้ 25) ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662 261 5363-75
โทรสาร : +662 261 5359-60
เว็บไซต์: www.mudman.co.th

Mudman Public Company Limited (0107559000141)

209/1 KKP Tower B, 25th Floor, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klongtoey Nua,
Wattana, Bangkok 10110 Thailand
T: +662 261 5363-75
F: +662 261 5359-60
W: www.mudman.co.th

ควำมสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซื ้อและผู้ขายมิได้ มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบริษัทฯ ดังนัน้ ผู้ขายจึงมิได้ เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
2.3. ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์ กำรได้ มำซึ่งสินทรัพย์
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมตั ิเข้ าทารายการดังกล่าว โดยการคานวณขนาดรายการ
อ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งสอบทานโดยคุณศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 จาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยมีรายละเอียดการคานวณขนาดรายการ ดังนี ้
 ข้ อมูลงบการเงิน
งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560
(ล้ ำนบำท)
3,855.21
2,799.90
1,000.49
54.82
(2.88)

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กาไรสุทธิ งวด 9 เดือน
 การคานวณขนาดรายการของรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ดังนี ้
เกณฑ์

สูตรกำรคำนวณ

1. เกณฑ์ มูล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี
ตัวตนสุทธิ (NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

NTA ของ SLVH ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ / NTA ของบริษัทฯ
(ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก SLVH มี NTA ติดลบ)
กาไรสุทธิของ SLVH ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ / กาไรสุทธิของบริษัทฯ
(ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ)
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
364.03 ล้ านบาท / 3,855.21ล้ านบาท
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ / จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของบริษัทฯ
(ไม่สามารถคานวณได้ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชาระราคา)

3. เกณฑ์ มู ล ค่ า รวมของสิ่ ง
ตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของหลักทรัพย์

ขนำดรำยกำร
(ร้ อยละ)
n/a
n/a
9.44
n/a

ทังนี
้ ้ เมื่อรวมขนาดรายการรอื่นที่เกิดขึน้ ในช่วง 6 เดือนก่อนการอนุมตั ิการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นีจ้ ะมีขนาดรายการ
รวมเท่ากับร้ อยละ 12.45 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยสรุปได้ ดงั นี ้
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1. เกณฑ์มลู ค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ (NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ
3. เกณฑ์มลู ค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มลู ค่าของ
หลักทรัพย์

รายการปั จจุบนั
ลงทุนในหุ้นสามัญ SLVH
n/a

มูลค่ารายการ (ร้ อยละ)
รายการที่เกิดในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ า
สิทธิการเช่า (1)
ซื ้อสินทรัพย์ดาเนินงาน (2)
n/a
n/a

รวมขนาดรายการ
n/a

n/a
9.44

n/a
0.51

n/a
2.50

n/a
12.45

n/a

n/a

n/a

n/a

หมายเหตุ
(1) การได้ มาซึง่ สิทธิการเช่าพื ้นที่สาหรับดาเนินธุรกิจ (เมษายน– กันยายน 2560)
(2) การได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในการดาเนินงาน (เมษายน– กันยายน 2560)
เมื่อพิจารณาการเข้ าซือ้ สินทรัพย์ของ SLVH ในครัง้ นีแ้ ละรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (เมษายน –
กันยายน 2560) มีขนาดสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 12.45 ซึ่งไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
2.4. รำยละเอียดของสินทรัพย์ ท่จี ะได้ มำ
สินทรัพย์ที่ MM Inter จะได้ มา ได้ แก่ หุ้นสามัญของ SLVH จานวน 28,298 หุ้น ในราคาหุ้นละ 324.23 ยูโร (ประมาณ 12,864 บาทต่อ
หุ้น) ทังนี
้ ้ SLVH เป็ นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ เครื่องหมายการค้ า Le Grand Vefour ซึ่งเป็ นร้ านอาหารที่ก่อตัง้
เมื่อปี ค.ศ. 1784 (พ.ศ. 2327) อายุกว่า 230 ปี โดยปั จจุบนั SLVH มีสาขาจานวน 1 สาขา ตังอยู
้ ่ย่าน The Palais Royal’s Gardens
ในกรุงปารี ส และได้ รับมิชลิน สตาร์ (Michelin Star) จานวน 2 ดาวภายใต้ Mr. Guy Martin ซึ่งเป็ นเจ้ าของและหัวหน้ าเชฟ โดยมี
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ ดังนี ้
หน่ วย : ล้ ำนยูโร
2557
2558
2559
สินทรัพย์รวม
2.27
2.12
2.39
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
0.69
0.69
0.70
หนี ้สินรวม
1.51
1.34
1.79
รายได้ รวม
4.05
3.98
3.56
กาไรสุทธิ
0.21
0.23
0.04
2.5. มูลค่ ำรวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในกำรกำหนดมูลค่ ำสิ่งตอบแทน
MM Inter จะชาระค่าหุ้นสามัญของ SLVH เป็ นเงินสดจานวน 9,175,000 ยูโร (ประมาณ 364 ล้ านบาท) โดยแบ่งการชาระเป็ น 2 งวด
ได้ แก่ งวดที่หนึ่งชาระเป็ นเงินสดจานวน 8,175,000 ยูโร (ประมาณ 324 ล้ านบาท) โดยได้ ชาระแล้ ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
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และงวดที่สองชาระเป็ นเงินสดจานวน 1,000,000 ยูโร (ประมาณ 40 ล้ านบาท) โดยจะชาระวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยภายหลังการ
เข้ าทารายการ MM Inter จะถือหุ้นใน SLVH เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว โดยมูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทนสาหรับการลงทุนในครัง้ นี ้เป็ นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย โดยอ้ างอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และตัวเลขทางการเงินที่สาคัญของ SLVH นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ พิจารณาถึงโอกาสในการสร้ างความเติบโตทางธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มในอนาคต
2.6. แหล่ งเงินทุนที่ใช้
บริษัทฯ ได้ เข้ าทาสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนของ MM Inter ในการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ SLVH
2.7. ประโยชน์ ท่คี ำดว่ ำจะเกิดกับบริษัทฯ
การเข้ าลงทุนใน SLVH ซึ่งดาเนินธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Le Grand Vefour ซึ่งเป็ นร้ านอาหารที่มี
ชื่อเสียงและมีอายุกว่า 230 ปี จะช่วยเพิ่มโอกาสและขีดความสามมารถของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจด้ านอาหารและเครื่ องดื่มทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
2.8. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรตกลงเข้ ำทำรำยกำร
คณะกรรมการบริ ษัท มีมติอนุมตั ิเข้ าทารายการดังกล่าว โดยได้ พิ จารณาแล้ วว่าการเข้ าทารายการนีจ้ ะเพิ่มศักยภาพของบริ ษัทฯ ใน
การขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และเป็ นการเข้ าทารายการที่มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ในระยะยาว

ทังนี
้ ้ ขนาดรายการทังสองดั
้
งกล่าว ไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวหรรษา เสริมศรี )
รองประธานบริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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